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תחבורה משופרת, בדרך אליך
כשאנחנו יוצאים לעבודה, ללימודים, לקניות או לכל מקום אחר, אנחנו רוצים תחבורה ציבורית שמביאה 

אותנו לשם באופן פשוט, בטוח ונוח.

ביום שישי ה-04.01.2019 כ"ז טבת תשע"ט, אלפי נסיעות חדשות יצאו לדרך - במערך תחבורה ציבורית 
משופר שישרת את תושבי מטרופולין תל- אביב.

מה חדש?
 יותר קווים לתחנות רכבת, אזורי התעסוקה ומרכזים אקדמיים.

 שיפור, שינוי וייעול מסלולי קווים
 הגברת תדירות קווים בכל רחבי המטרופולין

 הכנסת מערך אוטובוסים חדיש, נעים סביבתי ויעיל

תודה לכל השותפים לדרך
בשנה החולפת נעשתה עבודה משותפת של הרשות הארצית לתחבורה ציבורית עם הרשויות המקומיות,

התושבים ועם מומחי תחבורה. 

נפגשנו עם תושבים, ערכנו סקרים ואספנו מידע רב אודות הצרכים וההרגלים של ציבור הנוסעים.

רוצים לדעת יותר? נשמח לעזור!
אנו מזמינים אתכם להיערך לנסיעה המיטבית באמצעות המידע המפורט בחוברת זו, בפרסומים שונים 

בעיתונות המקומית, בתחנות האוטובוס ובתחנות ההסברה ברחבי העיר. 
צוות מוקד כל-קו 8787* ישמח לסייע לכם.

אנא הקדישו כמה רגעים כדי לתכנן את נסיעותיכם הקבועות מראש.
תודה על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.

נשמח לשמוע מכם הערות ותובנות.

בברכת נסיעה טובה, קלה ובטוחה.

תושבים ותיקים יוכלו לרכוש כרטיס נסיעה בודד אצל נהג האוטובוס
כמו כן, תתאפשר רכישת כרטיס ׳רב-קו׳ אנונימי טעון בנסיעה בודדת אצל הנהג בסכום של 10.90 ₪

trans-reform.org.il :למידע נוסף אודות האפשרויות העומדות בפניכם - הכנסו

שימו לב!

החל מתאריך 21.12.18 ,יג' בטבת תשע"ט
לא תתאפשר הטענת כרטיס ׳רב-קו׳ מכל סוג אצל נהג האוטובוס

יש להטעין את ה׳רב-קו׳ מראש לפני העליה לאוטובוס.

נעים להכיר!
24  6 21 ומשופרים   15  12 קווים חדשים 

מופעלים כעת על ידי חברת מטרופולין!

שימו לב! מרבית הקווים במטרופולין תלֿ אביב אינם משתנים ולפיכך אינם מופיעים בחוברת זו
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אזורי חן, קניון רמת אביב, אוניברסיטת תלֿ אביב, עתידים,
רמת החייל, אזור התעשייה קריית אריה, בית חולים בילינסון

יעדים מרכזיים במסלול הקו

חדש! ישיר משכונות צפון מערב
תלֿ אביב לעתידים ורמת החייל

מרכז אזורי חן

קדושי השואה/צבי פרופס

שד' לוי אשכול/רודנסקי

שד' לוי אשכול/זריצקי

קניון רמת אביב/אינשטיין

האוניברסיטה/חיים לבנון

חיים לבנון/קלצ'קין

שד' קק"ל/אופקים

שד' קק"ל/בני אפרים

שלונסקי/בני אפרים

שלונסקי/קהילת ונציה

דבורה הנביאה/משה סנה

דבורה הנביאה/משמר הירדן

דבורה הנביאה/ראול ולנברג

ראול ולנברג/הארד

ראול ולנברג/הנחושת

מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג

ראול ולנברג/הברזל

ת. רכבת בני ברק/מבצע קדש

אבו חצירא/הירקון

הרב ישראל אבו חצירא/דוד מחלוף

דרך ז'בוטינסקי/סוקולוב

דרך ז'בוטינסקי/אהרונוביץ

בית חולים בית רבקה

בריגדיר קיש/החמישה

החמישה/משעול ראובן

הנביאים/הושע

הנביאים/הנרייטה סולד

הנרייטה סולד/השופטים

בכור שטרית/הנרייטה סולד

אסף שמחוני/זמנהוף

תיכון תלם/שפרינצק

שפרינצק / פינס

יחיאל מיכל פינס/רוטשילד

מיכל לייב כץ/שלום קלוקר

מיכל לייב כץ/שמחה גפני

הנשיאים / יטקובסקי אחים

טרומפלדור/דגל ראובן

קופ"ח/דגל ראובן

דגל ראובן / וייצמן

דגל ראובן/בן גוריון

חטיבת ביניים עלומים/דגל ראובן

חווה חקלאית/קפלן

בי"ח שניידר/קפלן

בי"ח בלינסון - הקניון הגדול/ז'בוטינסקי

ז'בוטינסקי/הסיבים

ז'בוטינסקי/שנקר

מחלף גהה/ז'בוטינסקי

דרך ז'בוטינסקי/דב הוז

הרב ישראל אבו חצירא/דרך ז'בוטינס

אבו חצירא/הרב פתאיה

אבו חצירא/הקישון

ת. רכבת בני ברק/מבצע קדש

ראול ולנברג/הברזל

מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג

ראול ולנברג/הנחושת

ראול ולנברג/הארד

דבורה הנביאה/ראול ולנברג

דבורה הנביאה/משמר הירדן

פנחס רוזן/דבורה הנביאה

שלונסקי/קהילת ונציה

שלונסקי/בני אפרים

שד' קק"ל/בני אפרים

שד' קק"ל/חיים לבנון

חיים לבנון/קלצ'קין

אינשטיין/חיים לבנון

קניון רמת אביב/אינשטיין

שד' לוי אשכול/זריצקי

שד' לוי אשכול/רודנסקי

קדושי השואה/צבי פרופס

מרכז אזורי חן

דרך זאב ז'בוטינסקי/היצירה

ז'בוטינסקי/אלברט איינשטיין

דרך זאב ז'בוטינסקי/הסיבים

בי"ח בלינסון/ז'בוטינסקי

בית חולים שניידר

קפלן / הנרקיסים

חטיבת ביניים עלומים/דגל ראובן

דגל ראובן / וייצמן

קופ"ח/דגל ראובן

טרומפלדור/דגל ראובן

הנשיאים/יטקובסקי אחים

לייב כץ/יהוד

מיכל פינס / רוטשילד

שפרינצק / פינס

תיכון תלם/שפרינצק

בריגדיר קיש/משה דובדבני

הנביאים/משה דובדבני

הנביאים/קהילת פינסק

הנביאים//רזיאל

החמישה/משעול ראובן

אז מה בעצם הסיפור שלי?
קו המקשר בין השכונות 
המזרחיות והמערביות וכן 

לאוניברסיטה, לאזורי התעסוקה 
ברמת החייל, עתידים, קניון איילון, 

קריית אריה וביה"ח בילינסון

חדש

20
פתח תקווה - אזורי חן

לוח זמנים / תדירות

תחנת המוצא: פתח תקווה
יום ו׳ימים א׳-ה׳

5:155:45 ,5:15

כל 20 ד׳6:00-13:00כל 15 ד׳7:00-5:45

כל 20 ד׳12:20-7:20

כל 15 ד׳16:15-12:35

כל 20 ד׳17:20-16:40

18:05 ,17:45

מוצאי שבתכל 20 ד׳21:35-18:35
20:00, 20:45, 21:30, 22:15כל 40 ד׳23:35-22:15

תחנת המוצא: אזורי חן
יום ו׳ימים א׳-ה׳

כל 30 ד׳6:00-5:00כל 30 ד׳6:00-5:00

כל 20 ד׳6:00-14:40כל 20 ד׳11:40-6:20

כל 20 ד׳16:55-11:55

כל 15 ד׳17:55-17:10

מוצאי שבתכל 20 ד׳23:20-18:20
00:10 ,23:4523:40 ,22:55 ,22:15 ,21:30
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קריית חינוך, רמת אביב ג', נווה אביבים, רמת אביב,
רכבת האוניברסיטה )מערב(, מרכז הספורט הדר יוסף, רמת החייל ועתידים

יעדים מרכזיים במסלול הקו

עתידים
בית אל/רמה

בית אל/דבורה הנביאה
דבורה הנביאה/ראול ולנברג

ראול ולנברג/הארד
ראול ולנברג/הנחושת

מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הברזל

ראול ולנברג/משמר הירדן
איצטדיון הדר יוסף/בכור שטרית

מרכז הספורט/בכור שטרית
שד' רוקח/בכור שטרית

לונה פארק/שד' רוקח
ת. רכבת האוניברסיטה/רוקח

מגרשי הטניס/שד' רוקח
פלנטריום/חיים לבנון

רדינג/ברודצקי
ביה"ס אליאנס/רדינג

רדינג/אשר ברש
רדינג/הברון הירש

קניון רמת אביב/אינשטיין
ביה"ס יחדיו/יהודה הנשיא

קאנטרי נווה אביבים/יהודה הנשיא
רב אשי/2088

גן יוסף פוליטי/אופנהיימר
חיים לבנון/קלצ'קין
רקנאטי/שד' קק"ל

מרכז שוסטר/אבא אחימאיר
אבא אחימאיר/שלמה בן יוסף

שלמה בן יוסף/שד' קק"ל
שד' קק"ל/שלמה בן יוסף

צבי פרופס/שד' לוי אשכול
ת. דלק פז למד/2040

קמפוס אמנויות/שושנה פרסיץ
קריית חינוך/שושנה פרסיץ

קריית חינוך

קריית חינוך
קריית חינוך/שושנה פרסיץ
קמפוס אמנויות/שושנה פרסיץ
ת. דלק פז למד/2040
צבי פרופס/שד' לוי אשכול
שלמה בן יוסף/אבא אחימאיר
אבא אחימאיר/אליהו בית צורי
מרכז שוסטר/אבא אחימאיר
רקנאטי/שד' קק"ל
חיים לבנון/קלצ'קין
גן יוסף פוליטי/אופנהיימר
רב אשי/2088
קאנטרי נווה אביבים/יהודה הנשיא
ביה"ס יחדיו/יהודה הנשיא
טאגור/אנדרסן
קניון רמת אביב/אינשטיין
ברודצקי/רדינג
רדינג/אשר ברש
ביה"ס אליאנס/רדינג
רדינג/ברודצקי
שד' רוקח/דרך נמיר
מרכז רבין/שד' רוקח
ת. רכבת אוניברסיטה/שד' רוקח
גני התערוכה/שד' רוקח
לונה פארק/שד' רוקח
מגרשי הטניס/בכור שטרית
מרכז הספורט/בכור שטרית
איצטדיון הדר יוסף/בכור שטרית
ראול ולנברג/משמר הירדן
ראול ולנברג/הברזל
מטה מרחב ירקון/ראול ולנברג
ראול ולנברג/הנחושת
ראול ולנברג/הארד
ביה"ס משה שרת/בית אל
בית אל/אח"י דקר
דבורה הנביאה/בית אל
עתידים

חדש

אז מה בעצם הסיפור שלי?
קו חדש מקריית חינוך

לת.רכבת האוניברסיטה )מזרח(,
רמת אביב, רמת החייל ועתידים

לוח זמנים / תדירות

נעים להכיר!

 12 קו 

מופעל כעת על ידי
חברת מטרופולין!

12
קריית חינוך - עתידים

תחנת המוצא: עתידים
יום ו׳ימים א׳-ה׳

כל 30 ד׳5:007:00-6:00, 5:40
כל 20 ד׳11:20-7:20כל 20 ד׳6:45-6:05
כל 20 ד׳13:30-11:50כל 15 ד׳7:45-7:00
כל 20 ד׳15:00-14:00כל 20 ד׳8:45-8:05

כל 30 ד׳14:45-9:15
מוצאי שבתכל 20 ד׳20:45-15:05
כל 30 ד׳24:00-18:30כל 30 ד׳22:45-21:15

תחנת המוצא: קריית חינוך
יום ו׳ימים א׳-ה׳

כל 20 ד׳5:0013:00-6:20
כל 30 ד׳15:00-13:30כל 20 ד׳9:50-5:30

כל 30 ד׳15:20-10:20
מוצאי שבתכל 20 ד׳20:40-16:00
כל 30 ד׳24:10-18:20כל 30 ד׳22:40-21:10

תחנות בהן חל שינוי מסומנות בצבע

ֿ אביב, קניון רמת אביב, סמינר הקיבוצים, אוניברסיטת תל
דרך נמיר, רכבת מרכז )גשר מודעי(, הבורסה, ערבי נחל, עליית הנוער,

משה דיין, כפר שלם, איצטדיון וינטר

יעדים מרכזיים במסלול הקו

מסוף הטייסים
דרך הטייסים/דרך בר לב
דרך בר לב/דרך הטייסים

דרך בר לב/שד' ששת הימים
דרך בר לב/צביה לובטקין

דרך בר לב/אונטרמן
דרך בר לב/דרך משה דיין
דרך משה דיין/דרך בר לב

דרך משה דיין/ההגנה
דרך משה דיין/צבי נשרי

דרך משה דיין/לה גוורדיה
דרך משה דיין/משה שטיינשניידר

דרך משה דיין/יצחק שדה
רמת ישראל/דרך משה דיין
דרך משה דיין/דרך השלום

עליית הנוער/נחלת יצחק
ערבי נחל/בורוכוב

יעקב דורי/דרך מנחם בגין
דרך נמיר/ז’בוטינסקי

דרך נמיר/פנקס
דרך נמיר/יהודה המכבי

פלנטריום/חיים לבנון
רדינג/ברודצקי

בית ברודצקי/ברודצקי
ברודצקי/רדינג

קניון רמת אביב/ברודצקי
האוניברסיטה/חיים לבנון

קלצ’קין/חיים לבנון
מסוף האוניברסיטה

מסוף האוניברסיטה
חיים לבנון/קלצ'קין
אינשטיין/חיים לבנון
קניון רמת אביב/ברודצקי
ברודצקי/רדינג
בית ברודצקי/ברודצקי
ברודצקי/סלוודור
רדינג/ברודצקי
סמינר הקיבוצים/דרך נמיר
דרך נמיר/יהודה המכבי
תיכון חדש רבין/דרך נמיר
דרך בגין
ערבי נחל/בורוכוב
עליית הנוער/כצנלסון
דרך משה דיין/דרך השלום
רמת ישראל/דרך משה דיין
ביה"ס בלוך/דרך משה דיין
דרך משה דיין/יצחק שדה
דרך משה דיין/משה שטינשנידר
דרך משה דיין/לה גוורדיה
דרך משה דיין/צבי נשרי
דרך משה דיין/ההגנה
דרך משה דיין/קרייתי
דרך בר לב/דרך משה דיין
דרך בר לב/אונטרמן
דרך בר לב/שד' ששת הימים
שד' ששת הימים/דרך בר לב
שד' ששת הימים/תקוע
מח"ל/שד' ששת הימים
מח"ל/מעפילי אגוז
מסוף הטייסים

אז מה בעצם הסיפור שלי?
באוקטובר 2018 חל שינוי במסלול הקו 

וכעת הוא מחבר בין רח׳ משה דיין
לבורסה במקום קו 11 המבוטל

הקו מחבר בין מערב גבעתיים 
לאוניברסיטה במקום קו 45

לוח זמנים / תדירות

משנה את מסלולו 
ומשפר תדירותו

279
מסוף האוניברסיטה - הטייסים

תחנת המוצא: מסוף האוניברסיטה
ימים א׳-ה׳

6:30

כל 25 ד׳10:45-7:00

כל 25 ד׳12:30-11:15

כל 20 ד׳14:00-13:00

כל 25 ד׳16:05-14:25

16:35

כל 25 ד׳18:20-17:05

כל 30 ד׳19:50-18:50

20:45 ,20:15

תחנת המוצא: מסוף הטייסים
ימים א׳-ה׳

כל 25 ד׳6:50-6:00

כל 15 ד׳7:55-7:10

כל 25 ד׳11:40-8:20

כל 25 ד׳13:25-12:10

כל 20 ד׳14:35-13:55

כל 30 ד׳16:00-15:00

16:25

כל 30 ד׳19:50-16:50
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ֿ אביב, נווה אביבים, אוניברסיטה, סמינר הקיבוצים, נמל תל
שדרות ירושלים, בית חולים וולפסון

יעדים מרכזיים במסלול הקו

מסוף האוניברסיטה
גן יוסף פוליטי/אופנהיימר
רב אשי/2088
קאנטרי נווה אביבים/יהודה הנשיא
ביה"ס יחדיו/יהודה הנשיא
טאגור/אנדרסן
קניון רמת אביב/אינשטיין
האוניברסיטה/חיים לבנון
חיים לבנון/ד"ר ג'ורג' וייז
מכון התקנים/חיים לבנון
מכון הנפט/חיים לבנון
מוזיאון ארץ ישראל/חיים לבנון
חיים לבנון/רדינג
סמינר הקיבוצים/דרך נמיר
דיזנגוף/צידון
בן יהודה/ירמיהו
בן יהודה/שד' נורדאו
בן יהודה/ז'בוטינסקי
בן יהודה/ארלוזורוב
בן יהודה/שד' בן גוריון
בן יהודה/גורדון
בן יהודה/בוגרשוב
בן יהודה/בוגרשוב
בן יהודה/טרומפלדור
אלנבי/הכובשים
הכובשים/כרמלית
גן צ'רלס קלור/פרופ' קויפמן
פרופ' קויפמן/שנקר
פרופ' קויפמן/גולדמן
שד' ירושלים/מרזוק ועזר
שד' ירושלים/דרך בן צבי
שד' ירושלים/יהודה הימית
שד' ירושלים/ד"ר ארליך
שד' ירושלים/בת עין
ת. רכבת וולפסון
מסוף וולפסון

בי"ח וולפסון
שד' ירושלים/הבשור

שדרות ירושלים/וכטנגוב
בית הספר לב יפו/שדרות 

ירושלים
שד' ירושלים/יהודה הימית

שד' ירושלים/דרך בן צבי
חצרות יפו/שד' ירושלים

פרופ' קויפמן/אילת
פרופ' קויפמן/גולדמן

מרכז הטקסטיל/פרופ' קויפמן
הכובשים/דניאל

הכובשים/יונה הנביא
בן יהודה/אלנבי

בן יהודה/שלום עליכם
בן יהודה/בוגרשוב

בן יהודה/גורדון
בן יהודה/שד' בן גוריון

בן יהודה/ארלוזורוב
בן יהודה/ז'בוטינסקי
בן יהודה/שד' נורדאו

עירוני ה'/בן יהודה
דיזנגוף/בן יהודה

ספורטק/שד' רוקח
פלנטריום/חיים לבנון

מוזיאון ארץ ישראל/חיים לבנון
מכון הנפט/חיים לבנון

מכון התקנים/חיים לבנון
האוניברסיטה/חיים לבנון

אינשטיין/אהרון בארט
קניון רמת אביב/אינשטיין

ביה"ס יחדיו/יהודה הנשיא
קאנטרי נווה אביבים/יהודה הנשיא

רב אשי/2088
גן יוסף פוליטי/אופנהיימר

קלצ’קין/חיים לבנון
מסוף האוניברסיטה

חדש ביפו - ישיר לאוניברסיטה

אז מה בעצם הסיפור שלי?
משדרות ירושלים

ֿ אביב לאוניברסיטת תל
דרך רחוב בן יהודה

נוסע במסלול דומה לקו 10 בין שדרות 
ירושלים לרחוב בן יהודה

לוח זמנים / תדירות

משנה את מסלולו 
ומשפר תדירותו

13
מסוף האוניברסיטה - בי"ח וולפסון

תחנות בהן חל שינוי מסומנות בצבע

תחנת המוצא: מסוף האוניברסיטה
יום ו׳ימים א׳-ה׳

כל 25 ד'6:50-6:00
15:00-6:20

כל 30-25 ד׳ כל 20 ד׳11:30-7:10
11:45

כל 20 ד׳13:00-12:00
כל 15 ד׳15:30-13:15
כל 20 ד׳16:50-15:50
כל 20 ד׳18:25-17:05

18:50
כל 30 ד׳21:15-19:15

תחנת המוצא: בי"ח וולפסון
יום ו׳ימים א׳-ה׳

כל 20 ד׳6:40-6:00
15:00-6:10

כל 30-25 ד׳ כל 15 ד׳8:25-6:55
כל 20 ד׳12:45-8:45

13:00
כל 20 ד׳15:35-13:15

15:35
כל 20 ד׳17:10-15:50

17:35
כל 30 ד׳21:30-18:00

רכבת האוניברסיטה, אוניברסיטה, רמת אביב, הבורסה בר"ג,
מרכז ר"ג )ביאליק/הרצל(, גבעתיים )כצנלסון, ויצמן, המאבק(,

תלֿ אביב )רח' עודד, דרך הטיסיים(

יעדים מרכזיים במסלול הקו

ת. רכבת אוניברסיטה/מערב
הפקולטה להנדסה/קלאוזנר
בית התפוצות/קלאוזנר
ביה"ס לרפואה/קלצ’קין
חיים לבנון/קלצ'קין
אינשטיין/חיים לבנון
קניון רמת אביב/ברודצקי
ברודצקי/רדינג
רדינג/אשר ברש
ביה"ס אלומות/רדינג
ביה"ס אליאנס/רדינג
רדינג/ברודצקי
סמינר הקיבוצים/דרך נמיר
דרך נמיר/יהודה המכבי
ביאליק/תובל
ביאליק/נורדאו
עיריית ר"ג/ביאליק
ביאליק/השוטרת
סירקין/ביאליק
כיכר נח/כצנלסון
כצנלסון/ויצמן
ויצמן/ז'בוטינסקי
ויצמן/רמב"ם
ויצמן/רמב"ם
ויצמן/ריינס
המאבק/מנורה
המאבק/כ"ג
המאבק/עמישב
עודד/אלוף דוד
דרך הטייסים/עודד
כיכר הרב פרדס/שלם
אצטדיון וינטר
איצטדיון וינטר

איצטדיון וינטר
עודד/אלוף דוד
המאבק/עמישב

המאבק/כ"ג
המאבק/מנורה

ויצמן/ריינס
ויצמן/צה"ל

ויצמן/ז'בוטינסקי
גן הזיכרון/כצנלסון

סירקין/ביאליק
קריניצי/ביאליק

הרצל/קריניצי
הרצל/קופת חולים

הרצל/דרך ז'בוטינסקי
ביאליק/דרך ז'בוטינסקי

ביאליק/תובל
דרך נמיר/יהודה המכבי

פלנטריום/חיים לבנון
רדינג/ברודצקי

ביה"ס אליאנס/רדינג
רדינג/אשר ברש

רדינג/הברון הירש
קניון רמת אביב/ברודצקי
האוניברסיטה/חיים לבנון

קלצ’קין/חיים לבנון
ביה"ס לרפואה/קלצ’קין

מדעי החיים/קלאוזנר
בית התפוצות/קלאוזנר

הפקולטה להנדסה/ד"ר ג'ורג' וייז
כיכר ד"ר ג'ורג' וייז/2224

ת. רכבת אוניברסיטה/מערב

תחנות בהן חל שינוי מסומנות בצבע

לוח זמנים / תדירות

משנה את מסלולו 
ומשפר תדירותו

45
ת. רכבת האוניברסיטה - וינטר )רמת גן(

אז מה בעצם הסיפור שלי?
הקו יחצה את גבעתיים )רחובות המאבק, 

ויצמן וכצנלסון( דרך מרכז ר"ג )הרצל, 
ביאליק( ישירות לבורסה ולאוניברסיטה

התחנות בבני ברק, גבעת שמואל
ותל השומר מבוטלות

לתושבי הקטע המערבי של רח' כצנלסון 
ניתן השירות לאוניברסיטה על ידי קו 279

תחנת המוצא: ת. רכבת האוניברסיטה
יום ו׳ימים א׳-ה׳

6:15 ,5:506:00
כל 25 ד׳8:00-6:20כל 15 ד׳7:35-6:35
כל 30 ד׳14:30-8:30כל 20 ד׳8:35-7:55

כל 20 ד׳10:20-9:00
10:45

כל 20 ד׳12:30-11:10
כל 15 ד׳16:00-12:45

16:20
כל 20 ד׳20:15-16:35

21:45 ,21:10 ,20:40

תחנת המוצא: וינטר
יום ו׳ימים א׳-ה׳

כל 25 ד׳6:50-6:00כל 20 ד׳6:50-5:50
7:10כל 15 ד׳7:35-7:05
כל 30 ד׳13:40-7:30כל 20 ד׳9:55-7:55

10:20
כל 20 ד׳11:25-10:45

11:50
כל 20 ד׳13:35-12:15
כל 15 ד׳15:20-13:50
כל 20 ד׳18:20-15:40
כל 25 ד׳20:25-18:45
21:10 ,21:00
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דרך הטייסים, שכונת ביצרון, מרכז עזריאלי,
רח' אבן גבירול, סמינר הקיבוצים, אוניברסיטת תלֿ אביב

נוסעים לאוניברסיטה יעדים מרכזיים במסלול הקו
מרח' אבן גבירול?

נסו אותי!

תחנות בהן חל שינוי מסומנות בצבע

לוח זמנים / תדירות

משנה
את מסלולו

36
מסוף האוניברסיטה - אור יהודה

תחנת המוצא: מסוף האוניברסיטה
יום ו׳ימים א׳-ה׳

כל 20 ד׳5:007:50-5:30, 5:30

8:12, 8:24, 8:48כל 12 ד׳7:00-6:12

כל 20 ד׳7:1511:50-09:17, 7:35

12:07, 12:14, 12:28כל 20 ד׳11:50-8:10

כל 15 ד׳13:20-12:35כל 16 ד׳13:28-12:08

כל 20 ד׳14:40-13:40כל 16 ד׳14:08-13:36

14:32 ,14:14

כל 16 ד׳15:12-14:40

 ,16:16 ,16:00 ,15:36 .15:20
16:40 ,16:24

כל 16 ד׳18:08-16:48

כל 16 ד׳19:04-18:16

כל 16 ד׳20:00-19:12

20:40 ,20:20

כל 20 ד׳23:40-20:55

לוח זמנים / תדירות

אז מה בעצם הסיפור שלי?
באוקטובר 2018 הוארך הקו 

לאוניברסיטת תלֿ אביב
דרך שכ' ביצרון, רכבת השלום

ורח' אבן גבירול

תחנת המוצא: אור יהודה
יום ו׳ימים א׳-ה׳

כל 15 ד׳4:309:40-4:55

כל 20 ד׳14:00-10:00כל 15 ד׳6:00-5:00

כל 12 ד׳7:56-6:08

כל 12 ד׳9:00-8:12

כל 14 ד׳09:14-09:56

כל 15 ד׳10:15-10:45

כל 20 ד׳11:10-12:50

כל 12 ד׳13:00-14:48

כל 20 ד׳15:10-17:50

מוצאי שבתכל 20 ד׳18:20-22:00

18:10כל 30 ד׳22:30-23:30

החרושת/מעלה המגדל

חטיבת אלכסנדרוני/ההסתדרות

ביה"כ עולי בבל/יוסף חיים

מרכז מסחרי/העצמאות

החצב / היסמין

עצמאות / החצב

העצמאות/ירושלים

היכל התרבות/שדרות אליהו סעדון

שדרות אליהו סעדון/סקלאר לו

שדרות בן פורת/הל"ה

בן פורת/ראשונים

בן פורת/נילי

יחזקאל קזז / מונטיפיורי

יחזקאל קזז/דרך לוד

מחנה דורי

דרך לוד / צומת רמת פנקס

מחלף מסובים/דרך לוד

חוות זרע/דרך לוד

דרך הטייסים/דרך חיים בר-לב

דרך הטייסים/ככר הרב פרדס

דרך הטייסים/שלם

דרך הטייסים/עודד

פארק וולפסון/דרך הטייסים

מסוף האוניברסיטה

ביה"ס לרפואה/קלצ’קין

מדעי החיים/קלאוזנר

בית התפוצות/קלאוזנר

הפקולטה להנדסה/ד"ר ג'ורג' וייז

קמפוס ברושים/שלום רוזנפלד

מכון הנפט/חיים לבנון

מוזיאון ארץ ישראל/חיים לבנון

חיים לבנון/רדינג

סמינר הקיבוצים/דרך נמיר

אבן גבירול/שדרות רוקח

כיכר מילאנו/אבן גבירול

אבן גבירול/שד' נורדאו

אבן גבירול/ארלוזרוב

עיריית ת"א/אבן גבירול

כיכר רבין/אבן גבירול

לונדון מיניסטור/שד' שאול המלך

קפלן/אלוף מנדלר

ת. רכבת השלום

דרך השלום/יגאל אלון

דרך השלום/תוצרת הארץ

דרך משה דיין/דרך השלום

רמת ישראל/דרך משה דיין

דרך משה דיין/יצחק שדה

דרך משה דיין/משה שטינשנידר

לה גוורדיה/דרך הטייסים

אורט סינגלובסקי/דרך הטייסים

פארק וולפסון/דרך הטייסים

דרך הטייסים/עודד

מסוף הטייסים

דרך הטייסים/דרך בר לב

חוות הזרע / דרך לוד

מחלף מסובים - לכיוון מזרח

רמת פנקס/כביש 461

יחזקאל קזז/דרך לוד

מרכז מסחרי/יחזקאל קזז

שדרות בן פורת/אפרים גואטה

שדרות בן פורת/הראשונים

בן פורת / הל"ה

עירייה/אליהו סעדון

דרך העצמאות/ההסתדרות

העצמאות / דוד אלעזר

מרכז מסחרי/העצמאות

החצב / היסמין

דוד אלעזר/השיטה

חטיבת אלכסנדרוני / ההסתדרות

החרושת - מסוף אור יהודה

אורט סינגלובסקי/דרך הטייסים

לה גוורדיה/דרך הטייסים

דרך משה דיין/משה שטיינשניידר

דרך משה דיין/יצחק שדה

רמת ישראל/דרך משה דיין

דרך השלום/תוצרת הארץ

ת. רכבת השלום

קפלן/אלוף מנדלר

אבן גבירול/שד' שאול המלך

אבן גבירול/השופטים

אבן גבירול/דוד המלך

עיריית ת"א/אבן גבירול

אבן גבירול/ארלוזרוב

אבן גבירול/פנקס

כיכר מילאנו/אבן גבירול

ספורטק/שד' רוקח

פלנטריום/חיים לבנון

מוזיאון ארץ ישראל/חיים לבנון

מכון הנפט/חיים לבנון

קמפוס ברושים/שלום רוזנפלד

הפקולטה להנדסה/קלאוזנר

בית התפוצות/קלאוזנר

ביה"ס לרפואה/קלצ’קין

אוניברסיטה איצטדיון



למידע מפורט אודות כלל השינויים והשיפורים 
במטרופולין תל-אביב - סרקו את הקוד

*3456
dan.co.il

*2060 
kavim-t.co.il

*6686
afikim-t.co.il

*5900
metropoline.com

bus.gov.il | *8787 :מוקד ״כל קו״

רוצים לדעת יותר?
נשמח לעזור


